РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
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№ AдK-04-17
Добрич 14.05.2013 г.

Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите
решения по Протокол №25 от заседание на Общински съвет Шабла, проведено на 29.04.2013
г. установих следното:
РЕШЕНИЕ № 25/324: На основание на чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.9 от Закона за местни
данъци и такси, във връзка с докл. записка с вх.№ К – 58/29.03.2013г., Общински съвет
гр.Шабла:
Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Шабла, приета с Решение № II.I.3.1 от 11.03.2003 г. на
Общински съвет Шабла, изменена и допълнена, както следва:
1. Чл. 42 , т. 10 от Глава трета, Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или
предоставяни от Общината на физически или юридически лица, се изменят и допълват, като
добиват следното съдържание:
10.

Услуги:
- Багер
- Трактор
- Верижен трактор
- Косачка
- Валяк- вибрационен
- Косене с ръчна моторна коса
- Мулчиране

58 лв./ час
30 лв/ час
36 лв/ час
21 лв/ дка
30 лв/ час
36 лв./дка
24 лв./дка

Считам решението за незаконосъобразно, поради следните съображения:
Общински съвет Шабла изменя Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Шабла без да са спазени
императивните процесуални разпоредби, относно приемането на нормативни
административни актове, установени в чл. 26 и чл.28 от Закона за нормативните актове
(ЗНА).
В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗНА, съставителят на проекта на
нормативен акт – Кмета на Община Шабла е публикувал на 28.03.2013г. за публично
обсъждане в подраздел „Бюджет и финанси“ на интернет страницата на Община Шабла,
проект на изменението на Наредбата, в едно с приложените към него мотиви. Видно от
публикуваното съобщение на заинтересованите лица е предоставена възможност да
депозират аргументирани мнения и предложения по проекта. Определен е краен срок за това,
с което е спазен и 14-дневния срок по чл. 26, ал. 2 ЗНА.
Във връзка с осъществяваният административен контрол, съгласно разпоредбата на
чл.45, ал.4 от ЗМСМА, от страна на Областния управител на област Добрич върху приетите
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актове на общинските съвети, и в частност върху настоящото решение на Общински съвет
Шабла, се констатира, че представения за обществено обсъждане проект за изменение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Шабла, публикуван на интернет страницата на общината, се
различава от проекта на изменението, приет по време на проведеното на 29.04.2013г.
заседание на общинския съвет. Внесената промяна, касаеща изменението на цената на
услуга, оказвана от община Шабла , представлява такива, която води до съвсем нов проект на
нормативен акт, различен от предложения от Кмета на Община Шабла за публично
обсъждане на 14.03.2013г).
Във връзка с горното, Общински съвет Шабла следва да отмени Решение № 25324/29.04.2013г., поради неговата незаконосъобразност.
С оглед гореизложеното и на основание чл.32. ал.1 от Закона за администрацията във
връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение № 324 по протокол №25 от заседание
на Общински съвет – Шабла, проведено на 29.04.2013 г., с указания за неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет –
Шабла и на деловодството за сведение и изпълнение.

ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:…………(П)……………
(СТЕФКА ГЕНЧЕВА)
Съгласно Заповед № ЧР-04-6/01.04.2013г.на
Областен управител на област Добрич
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